
    

تم حديد 8 تدابير في إطار مشروع ميد تست 2، حيث تم تنفيذ واحدة منها، وثالثة 
قيد التنفيذ ، وثالثة قيد الدراسة بينما تم استبعاد واحدة. ويبلغ إجمالي الوفورات 
السنوية 902,973 يورو باستثمارات قدرها 1,054,150 يورو. ويبلغ متوسط 

فترة االسترداد 1.17 سنة. 

وسيتم تخفيض تكلفة الطاقة السنوية بنحو 81 ٪ وهو ما يعادل تخفيض حوالي 
68 ٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تخفيض التكلفة اإلجمالية للمياه 

بحوالي 46 ٪ مع تنفيذ بعض تدابير كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف. 

منهجية  في  المستخدمة   MFCA المواد  تدفق  تكاليف  محاسبة  أداة  وباستخدام 
أفضل  تتبع  لتحقيق  المحاسبي  نظامها  تغيير  يجب  أنه  الشركة  أدركت   TEST

للمواد والمنتجات والخسائر.

وبالتوازي مع تحديد فرص التوفير ، قامت الشركة بتحديث سياستها لدمج مفهوم 
كفاءة استخدام الموارد واإلنتاج األنظف.

توفیر 81 %    
من استھالك 
الطاقة سنویاً

902,973 یورو
مجموع الوفر المالي 

السنوي
توفیر 46 % 
من استھالك 
المیاه سنویا

)UNIDO( منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

في إطار برنامج SwitchMed، تدعم منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الصناعات في المنطقة الجنوبية من البحر األبيض المتوسط من 
خالل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا، بحيث تصبح أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتحقق وفورات وتزيد منقدرتها التنافسية وتحسنأداءها البيئي.

    

شركة أويل تك للزيوت والمنظفات 
قطاع األغذية والمشروبات  

مصر

مجال  في  الرائدة  الشركات  من  واحدة  والمنظفات  للزيوت  تك  أويل  شركة  تعد 
المكررة  الطعام  زيوت  إلنتاج   2000 عام  تأسست  والتي  مصر  في  األغذية 
والصابون والمنظفات. وهي تتكون من مصنعي إنتاج منفصلين ؛ واحد لتكرير 
الزيوت واآلخر إلنتاج الصابون والمنظفات. ويركز المشروع على مصنع تكرير 

الزيوت الذي ينتج 102,440 طن / سنة.

انضمت الشركة إلى مشروع ميد تست 2  للحصول على اإلرشاد والتوجيه حول 
كفاءة استخدام الموارد )مع التركيز على الطاقة(.

نبذة عن الشركة

“بما أننا نعاني من فواتير الطاقة العالية ، فقد كنا مقتنعين بالمشاركة 
في مشروع ميد تست 2  من أجل إيجاد حلول من شأنها تقليل 

استهالكنا”

سعيد عيد ،
المدير العام

420 عدد الموظفين:  

الزيوت المكررة 
)المعبأة و غير المعبأة(

المنتجات الرئيسية: 

المحلية والدولية )30%( األسواق الرئيسية: 

MED TEST II دراسة حالة

الفوائد

أيزو 9001
نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية 

)أوساس(  18001
أيزو 22000

نظم اإلدارة المعتمدة:  

SwitchMed ممول من قبل 
االتحاد األوروبي



فرص التوفير
توفير الموارد واألثر البيئي السنوياألرقام االقتصادية الرئيسية           مجاالت التدخل

االستثمارات 
باليورو

الوفورات
باليورو / 

السنة

فترة 
االسترداد

)بالسنوات(

المياه والمواد الخام
)المواد األولية(

الطاقة
ميجاوات ساعة

تقليل التلوث  

6,976  م3 من المياه1503,8490.04تقليل خسائر المواد الخام والمياه
11 طن من المواد الخام

-

اإلجمالي
11745 طن

من ثاني أكسيد 
الكربون

25,00042,750 م3 من المياه1,000,000662,6251.51نظام التكثيف الجاف

15,424-54,000236,4990,23مجموعة تدابير كفاءة استخدام الطاقة

1,054,150اإلجمالي
وروي

902,973
31,976 م3 من المياه1.17وروي

11 طن من المواد الخام
 58,174

ميجاوات ساعة

تقليل خسائر المواد الخام والمياه
تم اقتراح عدد من ممارسات حسن التدبير الداخلي مثل رصد وتسجيل استهالك 
جميع المدخالت بما في ذلك المواد الخام والمواد المساعدة لتحقيق استخدام أفضل 
للموارد ، ووضع خطة للصيانة الوقائية لتقليل الفاقد من المواد وتركيب عدادات 

المياه لرصد استهالك المياه بانتظام.

نظام التكثيف الجاف
التكثيف  لنظام  بتقنية جديدة  الحالية  التقليدية  البخار  قاذفات  استبدال  يؤدي  سوف 
الجاف في عملية إزالة الروائح الكريهة إلى تحويل البخار مباشرة إلى ثلج دون 
هناك  سيكون  الجديدة  التقنية  هذه  تطبيق  خالل  ومن  السائل.  بالطور  المرور 
تخفيض كبير بنسبة 90 ٪ في الطاقة فيما يتعلق بعملية إزالة الروائح و 99 ٪ 
في المياه. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم منع حوالي 8,631 طن / سنة من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.

لمزيد المعلومات اتصلوا ب:
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

دائرة البيئة 
ص.ب. 300، مركز فيينا الدولي

1100 فيينا، النمسا
هاتف: 0 – 26026 1  43+ فاكس: 69 – 126926  43+ 

 C.GONZALEZ-MUELLER@unido.org :البريد اإللكتروني
  www.unido.org :الموقع اإللكتروني

تستند هذه البيانات الى سنة اإلنتاج 2016

مجموعة تدابير كفاءة استخدام الطاقة
يتم اعتماد عدة تدابير من أجل كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل هذه التدابير استخدام 
الغاليات،  تغذية  لمياه  المسبق  التسخين  في  البخارية  المتكثفات  من  الحرارة 
 )economizer( واستبدال مصائد البخار التي بها خلل وتركيب مبادل حراري

في مدخنة الغالية.

“من خالل مشروع ميد تست 2 منحت الشركة الفرصة لتحسين فهمها 
لكفاءة استخدام الموارد واكتشاف المزيد من فرص التوفير”

سعيد عيد ،
المدير العام

المجموعة اإلستشارية لهندسة البيئة ومعالجة المياه )إيواتك(
العنوان: ٥٥ شارع األدهم- برج الرصافة

منطقة محرم بك- محافظة اإلسكندرية ، مصر
هاتف: 3954703 )203+(
فاكس: 3954468 )203+(

ewatecteam@gmail.com :بريد الكتروني
www.ewatec-eg.com :الموقع االكتروني


